
$р*токол МВ2

засiда:rr*s педагогiчноi ради
t Листвинсъкоi заг€Lпьноосвiтнъоi школи I-II ступенiв

мlтрогоrцанськоi сiльсъкоi ращ1 ýубенського району piBHeHcbkoi областi

а4.О2,2021 рокзl

Присугнi члени: 14 чол.

Вiлсутнi: l чол.

.Ц+ряд*к деяжн*

1. ПрО вибiр та замовленIля пiдруrникiв дJUI 4 класу на 2021-2022

навчальний piK.

Слухал*r:

Левченко в.о. - директора шкOли, яка повiдомила про необхiднiсть

виборУ та замовлен*rя пiдручнрtкiв для 4 класу на2а21-2022 навчалькиri piK.

Ухвалцлrl:

Вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 30.12.2a2a Jф Il9-
71б кШодо забезпýченнrt викон&ннr{ наказiв мон YKpailllr вiд?4 вересня 202а

року м l184 {зi зняiнаняи) та 24 вtре*ня 2а2а року м 11 74 {эiзмiналяа)}, а такOж

вiдповiдно до Порядку прOведек{я конкурсного вiдбору пiдручникiв (KpiM

електроншж)дтя здобувачiв ocBiTlt i педагогiчнрrх працiвникiв, затвердхtеного

цаказсм MiHicTepcTBa +cBiTlE i HayKla YKpaTT.ll* вiд |"/.07.2аw року Jrfs1002,

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 12.08.2019 року за Jф902/33873,

а також iнструтстивно-методЕч}tих матерiалiв, надiсланIж листофt MiHicTepcTBa

ocBiTla i *lai,Kla вiд З0. |2.2Q20 Ng1/9-71б, схвачllти вибiр у,rrттедiв лr+ствинськоТ

загалъноосвiтньоi школи I-Il ступенiв за фрагментами пpoeKTiB пiдруrникiв для

учнiв 4 класу, якi розмiщенi 5' вiлълюму достуtIi та замовити данi пйручýики з

BI{KopиcTeHFIrtb{ trTC (ICУO> до 09,а?.,2а21 року, е са.\{€:

1. кУкраiнська мова та чlrгання> пiдручник для 4 класу закладiв

загЕ}llъноi середrъоi освiти {y 2-* частинах) (авт. Пономарьова К. I.(Частина 1),

Савченко О. Я. (Частltна 2));

2. кАнглiйсъка мов&) пiдручник для 4 кJIасу закладiв заг€lJIьноi середньоi

освiти (з аудiосУпроводом) {авт.Мiтчелл Г. К" ),



З. <МатематикаD пiдручнl,к для 4 класу закладiв з€}гаJIьноi середrьоi

ocBiTIT {у 2-хчастинах (авт, Листопад Н. П.));

4. <'5- дослiджую cBiT> пiдручr*rк дJuI 4 кJIасу закладiв загальноi

середньоi освiти (у 2-х частинах, (авт. ВоронцоваТ.В,, Пономаренко В.С.));

5. <Iнформатжка} яiдручник &ж 4 жнасу закладiв зага"чьяоi середньоi

освiти(авт.Морзе Н.В., Барна О,В,)

5. <Ь{истецтво> пiдручнlж irггегрованого курсу для 3 класу закладiв

заг€жъноi середнъоi ocgiTи {авт. Ка,тiнiченко О. В., Аристова Л. С.),

Голосувалп:

14 чоловiк: кЗш - 14

<<Цроти> - 0

кУтрима.llось> - 0

й

гliдру,rникiв для 4 класу:

Голова зборrв

Секретар зборiв

Вчителi, якi зробили вибiр проектiв

В. о.J{евчснко

О.Ь4.Ониtцук

О.М. Оншlук

,М, Карпюк

.I. левченко

В.о,Левченко


